RETRIBUTIEREGLEMENT VERGUNNING EN BESTUURDERSPAS
INDIVIDUEEL BEZOLDIGD PERSONENVERVOER

Artikel 1 – Termijn
Met ingang van 1 juli 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie gevestigd voor de aflevering van een vergunning voor de exploitatie van een dienst
voor individueel bezoldigd personenvervoer en voor de aflevering van de bestuurderspas
individueel bezoldigd personenvervoer.

Artikel 2 – Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
- bestuurder: elke natuurlijk persoon die een voertuig bestuurt waarmee diensten voor
individueel bezoldigd personenvervoer worden uitgevoerd
- bestuurderspas: de pas afgeleverd aan de bestuurder overeenkomstig het decreet van 29
maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
- diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer: diensten voor bezoldigd
personenvervoer zoals gedefinieerd in het decreet van 29 maart 2019 betreffende het
individueel bezoldigd personenvervoer
- exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst voor individueel
bezoldigd personenvervoer uitbaat

Artikel 3 – Tarief
Vergunning
De retributie bedraagt 350,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de toegekende
vergunning. Als het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen, zoals bepaald door de
Vlaamse regering, bedraagt de retributie 250,00 euro per jaar.
De retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de
vergunning wordt afgeleverd. Vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot
een retributieteruggave. Dit geldt ook voor schorsing of intrekking van de vergunning of het
buiten werking stellen van een of meer voertuigen om welke reden dan ook.
Bestuurderspas
De retributie voor de bestuurderspas bedraagt 20,00 euro per aflevering aan de aanvrager.
Op 1 januari van ieder jaar worden de tarieven aangepast volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen.
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Artikel 4 – Retributieplichtigen
Vergunning
De retributie is verschuldigd door de exploitant die houder is van de vergunning op het moment
van de afgifte.
Bestuurderspas
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de bestuurderspas.

Artikel 5 – Betaling
Vergunning
De betaling van de retributie moet gebeuren bij afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1
januari van het kalenderjaar.
Bestuurderspas
De betaling van de retributie moet gebeuren bij afgifte van de bestuurderspas.
Er zijn verschillende betaalmogelijkheden. Deze verschillen naargelang de aanvraag of afgifte
van de vergunning of de bestuurderspas gebeurt via een e-loket of fysiek loket:
- via online-betaalplatform
- met betaalkaart
- per overschrijving
Op elk moment kan het stadsbestuur voorzien in bijkomende betaalmogelijkheden.

Artikel 6 – Invordering bij niet-betaling
In artikel 177 van het decreet lokaal bestuur is voorzien in de mogelijkheid om een dwangbevel
uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden
om de retributie in te vorderen.

Artikel 7 – Bezwaren
De retributieplichtige of zijn volmachthouder kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffen van verval, gebeuren binnen de termijn van 3 maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Bezwaren kunnen worden ingediend, via een van volgende kanalen:
e-mail: bedrijvenloket@antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
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Artikel 8 – Overgangsbepaling
De houders van een vergunning van taxidienst en/of diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder, die afgegeven zijn vóór 1 januari 2020 en die ervoor kiezen om de bestaande
vergunning te behouden, blijven onderworpen aan het belastingreglement op de
exploitatievergunningen van taxidiensten en/of diensten voor het verhuren van voertuigen met
een bestuurder, gedurende de resterende duur van de vergunning.

Artikel 9 – Tijdelijke afwijking 2020
Omwille van de impact van de maatregelen die beslist zijn door de Nationale Veiligheidsraad
inzake het coronavirus, wordt op het totaalbedrag van de retributie voor de vergunning één
vierde in mindering gebracht op de retributie voor het jaar 2020.
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